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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0396/2004 złożona przez dr Andreę Raccanelliego (Włochy), w sprawie w 
sprawie domniemanej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową 
doktorantów z UE w Towarzystwie Maxa Plancka w Niemczech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję stwierdza, że Towarzystwo Maxa Plancka oferuje niemieckim 
doktorantom umowy o pracę, podczas gdy doktoranci z innych państw członkowskich UE 
mają dostęp jedynie do stypendiów, które nie są objęte systemem świadczeń społecznych. 
Dochody netto ze stypendiów są niższe niż z umowy o pracę, składający petycję uważa 
zatem, że studenci krajów UE innych niż Niemcy są dyskryminowani, a Artykuł 39 Traktatu 
został naruszony. Po wystosowaniu pytania Towarzystwo Maxa Plancka odpowiedziało, że 
zasady ustanowione przez federalną Komisję Bund- Länder czynią koniecznym takie 
rozróżnienie.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 20 października 2004 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 20 października 2005 r.

Przesłane do Parlamentu Europejskiego pismo składającego petycję zostało również 
skierowane do Komisji Europejskiej. Komisja zarejestrowała sprawę jako oficjalną skargę i 
jest w kontakcie ze składającym petycję. Komisja zajmowała się również powyższą kwestią w 
związku z dwoma pytaniami pisemnymi (nr 62/04 oraz nr 1813/04). Składający petycję 
utrzymuje, że obywatele innych państw członkowskich UE nie mają dostępu do stanowisk 
naukowych w niemieckim Towarzystwie Maxa Plancka w tym samym stopniu, co obywatele 
niemieccy, którym oferowane są umowy o pracę w przeciwieństwie do obywateli innych 
państw członkowskich, którym systematycznie przyznawane są jedynie stypendia.

Obywatele UE mają prawo pracować w innych państwach członkowskich (art. 39 TWE). 
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Prawo do swobodnego przepływu pracowników obejmuje prawo do równego dostępu do 
pracy i równego traktowania w odniesieniu do warunków pracy w porównaniu z obywatelami 
przyjmującego państwa członkowskiego.

Zgodnie z art. 39 obywatele innych państw członkowskich UE muszą mieć zatem możliwość 
ubiegania się o stanowiska naukowe objęte umową o pracę (takie jak stanowiska BAT IIa/2 
wymienione w pytaniu pisemnym) w niemieckim Towarzystwie Maxa Plancka na tych 
samych zasadach, co obywatele niemieccy. 

Służby Komisji wyraziły wątpliwość co do zgodności tej sytuacji z zasadami WE 
dotyczącymi swobodnego przepływu pracowników. Uzyskawszy zgodę składającego petycję 
na ujawnienie jego tożsamości w postępowaniu, służby Komisji wystąpiły do władz 
niemieckich o ustosunkowanie się do powyższej kwestii. 

Służby Komisji poinformują Komisję Petycji o dalszych postępach w tej sprawie.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 10 listopada 2006 r.

Służby Komisji zwróciły się do władz niemieckich o ustosunkowanie się do przedmiotowej 
kwestii. Władze niemieckie poinformowały służby Komisji, że Rada Administracyjna 
Towarzystwa Maxa Plancka przyjęła nowe zasady w celu wspierania osób przygotowujących 
pracę doktorską. Nowe zasady zebrane zostały w publikacji „Richtlinien der Max-Planck-
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. für die Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses (Inland) und die Förderung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit dem 
Ausland” („Wytyczne Towarzystwa Maxa Plancka w sprawie wspierania młodych 
naukowców w kraju oraz wspierania współpracy naukowej z zagranicą”) Zgodnie z nowymi 
zasadami zarówno obywatele niemieccy, jak i obywatele innych państw są w takim samym 
stopniu uprawnieni do obejmowania stanowisk BAT IIa/2 lub otrzymywania stypendium. 
Kryteria, które muszą spełnić osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku naukowym 
lub o stypendium, nie są już związane z przynależnością państwową tych osób. Obywatelom 
UE przysługują zatem takie same prawa jak obywatelom niemieckim.

Służby Komisji są zdania, że ogólnie rzecz ujmując nie ma już miejsca rozróżnienie między 
obywatelami niemieckimi a pracownikami z innych państw członkowskich, jeśli chodzi o 
dostęp do stanowisk BAT IIa/2 oraz warunki pracy; w związku z powyższym służby Komisji 
są zdania, że nowe zasady są teraz zgodne z prawem wspólnotowym w zakresie swobodnego 
przepływu pracowników.

Składający petycję/skarżący twierdzi jednak, że w praktyce nic się jak dotąd nie zmieniło oraz 
że obywatele innych państw członkowskich UE nadal systematycznie otrzymują stypendia i 
nie mają żadnej możliwości zawarcia z umowy o pracę.

Aby uzyskać informacje na temat stosowania nowych zasad, służby Komisji zamierzają 
skontaktować się z władzami niemieckimi.

Służby Komisji poinformują Komisję Petycji o dalszych postępach w tej sprawie.
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